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Exposició  

“Humanitzant la tecnologia per BARCELONA” 
 

 

• Exposició que mostra les polítiques i projectes de ciutat intel·ligent que 
està impulsant l’Ajuntament de Barcelona.  

• Aquest espai permet explicar els projectes de Barcelona tant als 
ciutadans, escoles i associacions de Barcelona com  a les nombroses 
delegacions d’altres ciutats, governs, universitats locals o estrangeres que 
ens visiten. 

 

L’exposició “Humanitzant la tecnologia per BARCELONA” acosta a la ciutadania les polítiques i actuacions 
municipals  que es van mostrar a l’estand municipal de la Smart City Expo and World Congrés d’enguany.  
Per això, s’ha aprofitat al màxim els materials utilitzat en la construcció de l’estand, tot el treball intel·lectual 
dut a terme per un important equip de persones al llarg de l’any per preparar el relat que explica les 
prioritats municipals en el camp de les tecnologies digitals, les polítiques públiques aprovades i els projectes 
que les desenvolupen. També s’aprofita elements de disseny i tot el material audiovisual preparat per 
l’esdeveniment. 

L’exposició respon a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania les actuacions municipals i els projectes 
més innovadors que l’Ajuntament ha impulsat en el camp del desenvolupament urbà ajudat per la 
tecnologia, el que s’entén per Smart City. És per tant una actuació més en la direcció d’humanitzar la 
tecnologia, com ho ha sigut la Smart City Week celebrada dins la primera quinzena de novembre.  

Ca l’Alier és el lloc ideal per hostatjar aquesta exposició. Disposa de l’espai adequat i encaixa amb els 
objectius de l’equipament. Es podrà visitar durant tot el mes de desembre de les 8 del matí a les 8 del 
vespre. Finalment, per facilitar encara més que la ciutadania coneix els projectes que avui estan 
transformant la seva ciutat, s’està valorant convertir-la en una exposició itinerant de forma que pugui estar 
un mes a cada districte.  

Relat 

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir que la tecnologia s’aplica per a millorar la qualitat de vida 
de tota la ciutadania. Per això, en primer lloc volem humanitzar la tecnologia. Per a que en l’ús de la 
tecnologia es prioritzi sempre les persones. Per a que s’utilitzi aquesta per a millorar la qualitat de vida de 
les persones. I serveixi per tornar a la ciutadania la capacitat de decidir i prosperar econòmicament. I que 
serveixi per modernitzar i transformar l’administració públic per a oferir més i millors serveis a la ciutadania. 

També volem una tecnologia per una societat més justa. La digitalització no només impulsa l’economia 
digital tal i com la coneixem, si no que també obre les portes a nous models econòmics, noves formes de 
treballar més democràtiques. La tecnologia també permet aplicar una fiscalitat més justa i facilita noves 
formes de relacionar-se i participar en el funcionament de la ciutat. A la vegada des del govern de la ciutat 
treballem per garantir els drets de tots els ciutadans i ciutadanes a la nova societat digitalitzada, la privacitat 
de les dades personals i la igualtat tecnològica sense excepció. 



 

I finalment creiem que l’ús de la tecnologia ha de ser sostenible. Per una banda, ens ha d’ajudar a combatre 
l’emergència climàtica i el seu desplegament ha d’estar compromès amb l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. I per una altre, el seu ús ha de ser econòmica i socialment sostenible, 
compromès amb la cohesió social, la preservació de la diversitat cultural, l’equitat, la millora de la qualitat 
de vida, l’apoderament de les persones i els valors democràtics. 

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei 
de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui 
en dia la ciutat a la vegada que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un 
lloc estimulant , dinàmic i exigent per a la nova economia, a la vegada que es posiciona com a referent 
internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. 

Organització dels continguts 

Els continguts estan organitzats en introducció, un bloc descriptiu del model Smart City de Barcelona que 
s’estructura al voltant de tres grans pilars: 

• una arquitectura de sistemes d’informació transversal 
• les dades com element primordial per a la governança de la ciutat 
• els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que guien les actuacions municipals 

3 blocs temàtics on s’hi exposen les polítiques públiques més importants i els projectes més importants que 
contribueixen a la seva implementació. Aquests blocs corresponen a: 

1. PARTICIPACIÓ: l’àmbit del la participació en la governança de la ciutat 
2. INTERACCIÓ: l’àmbit de la vida a la ciutat que inclou la interacció social i l’economia. 
3. PLANIFICACIÓ: l’àmbit urbà on hi trobem la planificació urbana, l’habitatge i la mobilitat com 

aspectes destacats. 

La introducció consta d’un plafó de dues cares amb una pantalla de gran format on es visionen 4 vídeos 
(s’han inclòs els vídeos produïts a la Smart City Expo d’enguany). 

Els següents 4 blocs de continguts es troben explicats en 4 plafons de dues cares muntats en bastidors de 
fusta amb rodes com el que mostra la imatge. Cada plafó esta il·luminat de forma independent i disposa 
d’elements multimèdia consistents en TV interactiva on es poden visionar vídeos i presentacions i tauletes 
on es poden utilitzar aplicacions relacionades amb els projectes que s’exposen. 

 
Figura 1: Vista general d’un plafó i distribució dels continguts 

 

La major part del material expositiu s’ha instal·lat a la part dreta del passadís central de Ca l’Alier (vegeu 
imatge del muntatge)  i s’ha definit un itinerari. 



 

 
Figura 2: vista general del muntage 

 

 
Figura 3: Itinerari de visita de l'exposició 

Aquests dos aspectes faciliten la seva visita i permeten compatibilitzar l’exposició amb altres activitats. 

Itinerari 

Quan el visitant entra per la porta de carrer Pere IV veu a la dreta del passadís central, la TV de 
gran format amb els vídeos promocionals (punt 1). Just al darrera hi trobem la introducció amb el 
següent text. 

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa 
al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals 
reptes que té avui en dia la ciutat a la vegada que segueix impulsant l’economia digital i contribueix 
a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant , dinàmic i exigent per a la nova economia, a la vegada 
que es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. 
Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança 
local i la participació Ciutadana; la interacció tant social com econòmica; i la planificació urbana de 
ciutat que inclou també l’habitatge i la mobilitat de la ciutat. 

Després de la introducció ens desplacem al primer plafó (punt 2) on s’explica el model Barcelona 
Smart City i en una pantalla es mostra un vídeo sobre Barcelona Smart City. 



 

Una arquitectura orientada al servei al ciutadà 

Les TIC a l’Ajuntament de Barcelona estan dissenyades i construïdes seguint un model de capes 
transversals que cobreixen funcions específiques i permeten desacoblar les solucions de les 
tecnologies emprades. Damunt hi trobem els sistemes d’informació municipals (SI) i els serveis al 
ciutadà.  

Les dades municipals estan estructurades seguint el Model d’Informació de Base (MIB) que unifica 
transversalment tots els SI i garanteix la unicitat de les dades. El MIB contempla les entitats Persona 
i Territori, i llurs relacions administratives amb l’ajuntament. 

El desacoblament dels SI respecte els recursos, tecnològics o funcionals, s’aconsegueix mitjançant 
plataformes tecnològiques transversals que ofereixen i gestionen serveis mitjançant polítiques 
funcionals unificades, a la vegada que facilita la cooperació entre SI.  

El sistema d’administració electrònica GPA també utilitza capes que desacoblen els procediments 
administratius i tràmits específics dels serveis comuns o infraestructurals (registre, signatura 
electrònica, arxivat, notificació). 

CITYOS és la plataforma bigdata. Permet la visió holística de la informació de la ciutat i la creació de 
diferents datalake temàtics. SENTILO és la plataforma IoT. Gestiona els sensors i actuadors 
municipals i alimenta CITYOS amb les dades provinents d’aquests. 

 
A l’altra cara d’aquest plafó s’explica la governança municipal a través de les dades i els objectius 
de desenvolupament sostenible (vegeu textos en itàlica). Aquí trobem elements interactius a més 
de presentacions i vídeos. 

Governança a través de les dades 

L‘apoderament de la ciutadania i l'anàlisi de les dades generades son determinants ja que ens 
revelen nous reptes, ens milloren la diagnosi i permeten copsar i mesurar l’impacte de les polítiques 
públiques.  

L’ús responsable i ètic de dades és un element essencial, i a través de l’ Oficina Municipal de Dades 
es vol impulsar i coordinar la gestió eficient d’aquestes dins de l’Ajuntament. 

Actualment s’està treballant amb la planificació del Pla d’Actuació Municipal (2020-2023), amb 
eines que permeten treballar el model de gestió de ciutat conjuntament amb la ciutadania, ja sigui 
a través de l’enquesta de satisfacció sobre els serveis municipals, o presentant i discutint iniciatives 
a través de la plataforma DecidimBarcelona. 

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

Davant la urgència dels grans reptes globals, 
l’Organització de les Nacions Unides ha fixat 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
que són fonamentals per preservar el planeta i fer 
possible una vida digna per a totes les persones que 
hi viuen. Aquests ODS configuren l’anomenada 
Agenda 2030, que va ser aprovada de forma 
unànime pels prop de 200 Estats membres de 
Nacions Unides.  



 

Els ODS es desglossen en un total de 169 fites, que en conjunt dibuixen una societat més inclusiva, 
pròspera, justa i sostenible. La seva formulació va comportar el procés de consulta més gran de la 
història fet a escala planetària. Els governs locals també hi van fer sentir la seva veu, per assegurar 
que les principals preocupacions de les ciutats fossin tingudes en compte.  

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva part, ha assumit l’Agenda 2030 com a marc global d’acció i 
s’ha compromès a alinear els principals instruments de govern amb els ODS, començant pel Pla 
d’Actuació Municipal 2020-2023. La vinculació dels ODS amb les actuacions del PAM cobreix una 
dimensió bàsica per al seguiment i avaluació de l’acompliment de l’Agenda 2030 

 
En aquest plafó hi trobarem una TV interactiva i una tauleta que permetrà l’accés a un conjunt d’aplicacions. 

Preguntes interactives 

Al costat dels valors i les idees, necessitarem evidències sòlides sobre les necessitats i les demandes 
de la ciutadania, sobre el funcionament dels serveis i els resultats de les polítiques. Aquí posem al 
teu abast algunes de les eines que ens permetran obtenir aquestes evidències.  

 Vols saber com és i com canvia la població de Barcelona? (pantalla interactiva aplicació 
d’anàlisi del Padró Municipal) (un slide molt resumit de en que consisteix)  

 Vols saber què opinen les barcelonines i els barcelonins sobre la seva ciutat? (pantalla 
interactiva aplicatiu anàlisi Enquesta Serveis Municipals)  

 Vols conèixer les propostes del pla d’actuació municipal i debatre-les a la xarxa? (pantalla 
interactiva DecidimBarcelona)  

 Vols conèixer el magatzem de dades corporatiu per a la captura, gestió i integració d’aquestes 
dades? (CityOS -> un slide de ppt + vídeo explicitau)  

 

A continuació ens desplaçarem al següent plafó, el de la Participació i la governança (punt 3). 

Governança local i participació ciutadana 

Apostem per una governança innovadora que es materialitza en un lideratge proactiu per una 
administració amb una gestió més eficient, amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la 
transparència, l’eficàcia en l’administració dels béns públics, i en les noves formes d’interacció, 
col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents locals i econòmics.  

Volem continuar incidint i aprofundint en la democràcia participativa que complementi la 
democràcia representativa com a fórmula per dibuixar un escenari de participació híbrida entre el 
món digital i presencial. Amb mecanismes de deliberació, democràcia directe que millorin el procés 
de pressa de decisions i que alhora afavoreixi la transparència i la traçabilitat, i garantint una 
participació inclusiva que tingui en compte la diversitat i les necessitats de tota la població de 
Barcelona. 

L’obertura de dades, com a bé comú, i, per tant, disponibles i utilitzables per a tothom però 
garantint els drets digitals de la ciutadania és una altra gran pota del pla municipal de gestió de 
dades i ha de permetre enfortir l’economia local i les acciones de la societat civil. 

 



 

Ens desplaçarem a l’altra banda d’aquest plafó. 

Barcelona gestionada i escoltada  

L’actual volum d’informació que la ciutadania i el mateix Ajuntament genera amb les seves 
activitats, combinat amb la tecnologia existent i la ciència de dades, permet fer un salt endavant i 
ser més eficient en capturar-les, emmagatzemar-les i analitzar-les i extreure'n conclusions que 
ajudin en la presa de decisions per a noves mesures públiques. 

A través de l’Enquesta de Serveis Municipals que es realitza a 6000 barcelonins i barcelonines per 
conèixer la seva opinió sobre la ciutat i la gestió municipal es facilita una triple anàlisi: evolutiva, 
territorial –a nivell de districte i de barri- i comparativa per als àmbits de Barcelona, Catalunya i 
Espanya. 

L’Oficina Municipal de dades de l’Ajuntament ha considerat significatiu fer, per primera vegada, una 
aproximació a la privació material severa (PMS) a la ciutat de Barcelona, incloent-la al qüestionari 
de l’Enquesta de Serveis Municipals de 2018 . La PMS és el component de l’indicador europeu 
AROPE (risc de pobresa i exclusió social) que té més capacitat per captar desigualtats territorials a 
més de ser, conceptualment, el més proper a la pobresa material absoluta.  

El document polític de referència de l’acció municipal a Barcelona, el Programa d’Actuació 
Municipal (PAM), presenta els principals objectius i actuacions previstes per al mandat en curs. El 
PAM fixa les prioritats que hauran d’orientar l’actuació dels serveis municipals, la concreció 
pressupostària del mandat i les seves inversions. Amb la creació del Mapa d’actuacions de mandat 
es pretén visualitzar totes les accions realitzades en aquests últims anys per tal de poder veure 
l’evolució dels objectius i accions que s’han marcat en cada curs d’un manera interactiva. 

Barcelona pels Drets Digitals 

Els drets digitals són els drets humans en l’entorn d’internet i les tecnologies digitals. Per 
l’acceleració amb la qual s’adopten les tecnologies actuals, cada cop és més difícil garantir la 
protecció dels drets de les persones, com la privacitat. 

Barcelona va crear el 2018 —juntament amb Nova York i Amsterdam— l’aliança per a la protecció 
dels drets digitals de les persones a escala global, la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals. Ara 
després d’un any, ja compta amb més de 40 ciutats i organitzacions internacionals que treballen 
conjuntament per proposar canvis legislatius, eines i recursos per protegir els drets digitals tant les 
persones residents com les visitants. 

El projecte DECODE n’és un exemple. Aquest projecte té com a principals objectius donar als 
ciutadans el poder de prendre el control de les seves dades personals a Internet i compartir-les en 
els seus propis termes i a la vegada promoure les dades generades i recollides pels ciutadans com a 
un bé comú amb proteccions de privadesa adequades.  

Barcelona participa, Barcelona democràtica 

Una eina que ens ajuda a construir una xarxa de ciutats més obertes, transparents i col·laboratives 
per apoderar als ciutadans és la plataforma digital Decidim. És una plataforma de participació que 
s’ha desenvolupat de manera genèrica per tal de poder articular qualsevol tipus de procés 
democràtic i amb l’objectiu de que pugui ser utilitzat fàcilment per altres institucions i 
organitzacions. 

Decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona. Té com a 
objectiu servir com a portal i infraestructura tant per als processos de participació promoguts per 
l'Ajuntament (PAM, desenvolupament de normes, plans d'urbanisme, etc.), com per a aquells posats 



 

en marxa per la ciutadania i les associacions (iniciatives populars, desenvolupament comunitari, 
etc.). 

La Smart City Week s'encarrega d'apropar a la ciutadania la noció d'una ciutat que fa servir les 
tecnologies i el coneixement acumulat per aconseguir un entorn urbà més sostenible, just i inclusiu.  

 

A continuació ens desplaçarem al següent plafó (punt 4 de l’itinerari). 

Economia local i interacció social 

Barcelona vol ser una ciutat model, on el lideratge públic, el suport a l’activitat econòmica i la 
col·laboració amb la iniciativa privada facin de la ciutat un referent en emprenedoria, economia 
verda, en l’atracció i retenció de talent i en l’aposta per la innovació, la ciència i la tecnologia, generi 
un mercat de treball més estable, menys precari i desigual que garanteixi un futur d’oportunitats 
pels i les més joves i amb més oportunitats per a tothom. 

La nova estratègia de desenvolupament econòmic local posa al centre les necessitats de la població 
i la millora de la seva qualitat de vida, considera el territori de forma integral i contempla allò local 
com l’oportunitat d’impulsar estratègies concertades de dinamització econòmica entre els diferents 
agents del territori (públics, privats i comunitaris), amb una mirada intercultural i de gènere. 

 

Ens desplaçarem a l’altra banda d’aquest plafó. 

Barcelona emprenedora i inclusiva 

Estem posant els fonaments per construir una ciutat oberta, compromesa amb l’entorn i que 
aprofiti i fomenti el talent de tota la seva gent. 

Enguany engeguem el procés de l’Estratègia 2030 que buscarà establir una priorització compartida 
de les línies de treball i dels sectors d’activitat clau de l’Economia Social i Solidària (ESS) en els 
propers anys.  

Barcelona vol acollir i facilitar l’arribada de les persones que venen a viure i treballar a la ciutat amb 
la iniciativa Barcelona International Welcome, un servei que s’ha posat en marxa i que ajuda a les 
persones en el seu aterratge a la ciutat. D’altra banda, és important que la ciutadania sàpiga quins 
són els seus drets en l’era digital, amb aquesta finalitat s’ha creat dues guies pràctiques sobre l’ús 
de les plataformes digitals per tal de donar a conèixer els drets de les persones treballadores i 
consumidores.  

La creixent disponibilitat d’eines i tecnologies de baix cost, la distribució digital, la recerca, la 
fabricació local i un nova lògica econòmica circular, que rau en el cor mateix de la cultura Maker’s 
faire, marquen un canvi decisiu per una societat dependent de la producció lineal i centralitzada. 

A traves de Impulsem el que fas oferim ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels 
barris. A més, tot aquest coneixement i bones pràctiques es comparteix a nivell europeu a través del 
projecte DSIscale. Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'ocupació, l'emprenedoria 
i l'empresa, la innovació socioeconòmica, el turisme responsable, i la innovació social i digital. 
Aquest any, amb una modalitat específica per projectes Tech4Good, on s’adrecen reptes o 
necessitats amb la utilització de tecnologies obertes, tenim l’objectiu d’ajudar a les empreses a 
implantar-se en el mercat i a escalar a nivell global. 



 

Liderem també l’i.lab, el laboratori per accelerar la innovació social, urbana i sostenible de manera 
oberta i col·laborativa entre administracions, l’àmbit acadèmic, empresarial i la ciutadania llançant 
reptes en temes com la mobilitat, l'habitatge i la qualitat de vida. Per tal d’acompanyar i facilitar als 
emprenedors i emprenedores en el camí empresarial, InnoBA ofereix activitats, serveis 
especialitzats, recerca, formació i espais d'experimentació i incubació, en l'àmbit de l’Economia 
Social i Solidària (ESS) i la Innovació Socioeconòmica.  

Volem una ciutat equitativa  

Volem una ciutat justa, cohesionada, on el progrés es comparteixi sense exclusió de ningú i per 
aquest motiu s’engeguen projectes que recolzin aquesta idea. 

Un dels objectius marcats és el d’aconseguir un equilibri de l’economia però aquest reequilibri 
econòmic només podrà aconseguir-se mitjançant la millora del talent digital, en base a 
l’alfabetització, la millora continua i l’especialització, i en particular, impulsant la integració de la 
ciència, tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM). Per aquest motiu s’han 
programat els cursos de formació bàsica sobre educació econòmica seguint els principis de la 
psicologia econòmica i l’economia del comportament, juntament amb l’adopció d’eines de gestió de 
l’economia personal. 

Apropar la tecnologia, la ciència i el disseny de la fabricació digital a tota la ciutadania i donar 
suport als projectes d’emprenedoria, a la creació d’empreses, cooperatives i altres iniciatives que 
generin llocs de treball són els objectius principals dels Ateneus de fabricació. Tothom pot gaudir 
d’espais, eines i recursos públics i proposar projectes que millorin l’entorn més proper. 

En la lluita per la igualtat de gènere, LIDERA, és l’entorn de creixement i networking de referència 
per a totes les dones de Barcelona, professionals, directives o emprenedores que acompanya a totes 
les dones que volen arribar més lluny professionalment. 

 

A continuació ens desplaçarem al següent plafó (punt 5). 

Habitatge, Mobilitat i planificació urbana 

Barcelona vol que la intervenció en el medi urbà, ja sigui en planificació, construcció 
d’infraestructures, promoció d’habitatge públic i social i polítiques ambientals, així com en la 
qualitat de l’espai públic, sigui un element clau de transformació social i de transició ecològica de 
l’economia.  

Cal vetllar per assegurar que els instruments de gestió de la ciutat i els mecanismes de control de 
qualitat dels projectes i obres de transformació urbana integrin criteris de sostenibilitat i de 
resiliència, per tal de prevenir o minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència o 
incidències puntuals.  

En molts centres urbans, l’augment dels preus dels lloguers o la substitució informal de l’ús 
residencial per activitats com l’allotjament turístic il·legal està provocant l’expulsió massiva de les 
classes populars fins al punt de posar en joc la seva diversitat social i funcional.  

Els hàbits de mobilitat que s’han imposat als darrers cinquanta anys estan evolucionant cap a noves 
maneres de desplaçar-se més saludables i que permeten recuperar l'espai públic per a la ciutadania. 
S’ha proposat un canvi de model de les principals fites com l’increment de la mobilitat a peu, 
generar espais segurs i confortables pels vianants, i dels modes sostenibles, alhora que es proposa 
la reducció de l'ús i presència del transport privat a motor. 



 

 

Ens desplaçarem a l’altra banda d’aquest plafó on s’hi expliquen els projectes que implementen 
les polítiques d’aquest àmbit. 

Buscant solucions sostenibles / innovadores 

BIT Habitat promou la innovació urbana a la ciutat, en els seus vessants social, econòmic, urbanístic 
i tecnològic per tal de donar resposta als nous reptes que enfrontem avui dia.  

Per tal d’impulsar solucions innovadores a tot Europa es compta amb les comunitats d’innovació de 
l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). L’EIT ha designat el consorci KIC-Urban Mobility, el 
centre de gestió del qual serà la ciutat de Barcelona, com la nova comunitat d’innovació en 
mobilitat urbana.  

La iniciativa 5GBarcelona vol incentivar el desenvolupament de projectes pilot per posar a prova i 
validar les noves tecnologies relacionades amb 5G i impulsar la generació de nous serveis 
innovadors en tots els àmbits. Un dels projectes guanyadors del repte 5G ha estat un robot 
anomenat Buddy, que millora la qualitat de vida de les persones grans, donant suport i vigilància en 
temps real, capaç d’interactuar amb les persones usuàries. 

Participem en el desenvolupant de dos projectes europeus relacionats amb les tecnologies i els 
serveis associats a 5G: FLAME, que permetrà a la ciutadania millorar l’accés a continguts 
multimèdia als seus dispositius mòbils i reduir el trànsit de dades a la xarxa mitjançant la tecnologia 
edge computing i 5GCity, projecte que permet profunditzar en les avantatges associades a 
l’establiment d’una única xarxa multioperador, en els desplegaments futurs de la infraestructura 
5G.  

Actualment, les ciutats han de ser més intel·ligents per adaptar-se ràpidament a les noves 
necessitats ambientals, socials, demogràfiques i de governança. GrowSmarter vol estimular 
l’adopció de solucions innovadores en l’àmbit urbà. El projecte promou la sostenibilitat als sectors 
de l’energia, mobilitat i les TIC, a través de grans projectes demostratius que serveixen de referència 
a altres ciutat europees. 

Construïm una Barcelona més verda i sostenible 

La necessitat d’ampliar el parc d’habitatge assequible fa necessari buscar noves estratègies per 
generar-ne. Amb aquest objectiu s’ha treballat en diferents models arquitectònics i de gestió, 
destinada a reduir els terminis de promoció i augmentar la qualitat i sostenibilitat dels nous 
habitatges i allotjaments. Alguns dels projectes amb els que s’està treballant són APROP 
(allotjaments), la proposta ATRI (habitatges adaptables) i la rehabilitació de Can Fabra per a 
generar habitatge públic de lloguer. 

Es vol aconseguir una xarxa de carrers on el ciutadà tingui la prioritat en la mobilitat i l’ús de l’espai 
públic limitant el trànsit motoritzat i afavorint l’espai compartit, verd i segur. El model 
d’organització de l’espai públic en Superilles, pretén diversificar les característiques de 
l’habitabilitat, la mobilitat i la biodiversitat dels carrers de Barcelona  

Per vetllar per la qualitat de l’aire que respirem i garantir el dret a la salut a la ciutat també 
s’implanta la Zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona per tal de delimitar una 
zona de protecció de les persones i el medi de la contaminació de l’aire derivada de la combustió 
dels vehicles de motor restringint progressivament la circulació d’aquests (just a l’esquena trobareu 
un mapa mural de la zona de baixes emissions). 



 

Un dels principals objectius de l’Ajuntament és el de modernitzar les eines de treball dins 
l’administració. Amb l’aplicació gestió d’espais urbans, l’objectiu és facilitar a feina i la consulta de 
la informació dels jardiners i podadors i tenir major control dels equips, col·lateralment a més 
d'optimitzar recursos, estalviar paper, desplaçaments i combustible. 

Barcelona es mou 

Des de l’Ajuntament apostem per diverses iniciatives per tal de lluitar per una ciutat més segura, 
eficient i sostenible en l’àmbit de la mobilitat urbana. 

Per donar una visió de mobilitat lliure de congestió, sostenible i econòmicament viable, el projecte 
C-Mobile ajuda a minimitzar l'impacte mediambiental del transport per carretera i les incidències 
viàries desplegant sistemes de transport intel·ligents cooperatius i serveis dissenyats per fer front a 
reptes específics de mobilitat a tota Europa.  

Cal també promoure un canvi modal cap a una mobilitat més sostenible, reforçant el canvi de 
comportament de patrons de mobilitat a les comunitats locals per reduir el trànsit urbà. Amb el 
projecte MUV (Mobility Urban Value), en lloc de centrar-se en la infraestructura, es posa el focus en 
la consciència ciutadana sobre la qualitat del medi ambient urbà per promoure un canvi cap a 
opcions de mobilitat més sostenibles i saludables.  

Per tal de facilitar els desplaçaments per la ciutat, neix l’aplicació Smou, que ajuda a moure's per la 
ciutat de Barcelona, posant a disposició informació i serveis de mobilitat. 

 


